Työssäoppiminen Ruotsissa, Kiirunan lentoasemalla
Kiiruna on Ruotsin pohjoisin kunta ja pohjoisin kaupunki. Siellä sijaitsee myöskin Ruotsin
pohjoisin lentoasema. Luonto ja nähtävyydet Kiirunassa on rikkaat. Kunnan alueella sijaitsee
useampia tuntureita, kuten Ruotsin korkein vuori Kebnekajse. Kiirunan läpi virtaa myös
monia jokia. Aivan keskustan tuntumassa on laskettelukeskus Luossavaara. Kaupunki on
mukava pieni ja rauhallinen, josta löytyy kaikki ihmiselle tarpeelliset palvelut, kuten sairaala,
useampi ruokakauppa,vaate- ja kenkäkauppoja, kuntosaleja ja uimahalli. Ravintoloita,
kahviloita ja baarejakin on. Ihmiset Kiirunassa on mukavia ja rentoja, kuten elämä muutenkin
tähän Helsinkiin ja pääkaupunkiseutuun verrattuna. Kiirunassa sijaitsee myös suuri kaivos
nimeltä LKAB, joka on Ruotsin valtion omistama ja suuri elinkeinonlähde pohjois-Ruotsissa.
Kaivoksella työskentelee myös suomalaisia.
Olin Kiirunan lentoasemalla työssäoppimassa noin kaksi kuukautta. Tammikuun ja
helmikuun sekä pari päivää maaliskuusta. Lentoasema on pieni, sinne tulee talviaikaan
keskimäärin viisi lentoa päivässä.
Työni lentoasemalla sisälsi kaiken niin kutsuttuun ulkopuoleen liittyvän. Ulkopuolella
tarkoitetaan aluetta lentoasemalla, joka käsittää rampin, kiitotien ja kaiken
lentoasemarakennuksen ulkopuolella olevan. Työtehtäväni olivat monipuolisia, esimerkiksi
seuraavia: Lentokoneen vastaanotto ja lähettäminen, joka taas sisältää erilaisia työtehtäviä
kuten matkalaukkujen lastaamisen ruumaan. Kiitotien ja asematasoalueen auraaminen,
sekä parkkipaikkojen auraaminen niin henkilökunnan, kuin vuokra-autojen ja
asiakaspaikkojen. Lentoaseman eri rakennusten siivoaminen myös kuului osittain heille,
jotka työskentelivät ulkopuolella.
Asunnon löytäminen kunnallisen vuokrapalvelun kautta Kiirunassa on vaikeaa, sillä asuntoja
on vähemmän tarjolla, kuin kysyntää. Yksityisten vuokraajien kautta asunnon saaminen on
ehkä vähän helpompaa. Itse asuin tuttavaperheen luona, joten en joutunut asuntoa
etsimään.
Palvelut ja kaupat Ruotsissa on lähestulkoon samanlaiset kuin Suomessakin, joten
ruokakaupastakin on helppo löytää syötävää. Bensa-automaatit toimivat vähän eritavalla
kuin Suomessa, mutta siihen tottuu nopeasti. Tavallisia särkylääkkeitä saa ostettua
ruokakaupoista ja huoltoasemilta, tupakat ja nuuskat ovat kaupoissa esillä toisin kuin
Suomessa.
Ruotsi on maa, jossa pärjää myös suomalaisena. Suomalainen henkilötunnus, pankki
ja tili toimivat sielläkin.
Itse olen reissuuni todella tyytyväinen. Olentyytyväinen, että sain rahoituksen matkaan
koulun kautta ja Kelalta. Pohjola Norden myönsi minulle stipendin, joka ei tosin ollut
kovinkaan kummoinen. Rahoitus oli sen verran hyvä, että sillä pärjäsi vaikka olin omalla
autolla liikenteessä. Kaikki matkassani onnistui hyvin.
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